ken, net als in Italië, in bergen voor je neus.
Heel Italiaans; de smaak bacio bianco (witte
chocolade met hazelnoot), maar ook het
aardbeien- en vanille-ijs stelden niet teleur. De
hazelnoten komen uit Piemonte, het koffie-ijs
wordt bereid met echte illykoffie: bij Luciano
vind je Italiaans ijs op zijn best!
> Van Hogendorpstraat 53, Wassenaar
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Roosendaal, Ceppo

Getest: Italiaanse ijssalons

Magazine De Smaak van Italië

waar eet je de lekkerste gelati in nederland?

Van Joure tot Maastricht, van Roosendaal tot Groningen; de redactie van De Smaak van Italië
proefde en beoordeelde Italiaans ijs in heel Nederland. Met trots presenteren wij de winnende
ijssalons, waar je volgens ons de échte smaak van Italië proeft! We hebben de winnaars ingedeeld per regio, zodat je gemakkelijk kunt opzoeken waar het lekkerste ijs bij jou in de buurt te
vinden is. De genoemde salons zijn stuk voor stuk het omrijden waard!

NOORDWEST
Utrecht, Roberto Gelato

Natuurlijk wordt er elke dag vanille-, chocolade-, en aardbeienijs gemaakt, maar Roberto
en Carlina zorgen ook steeds voor bijzondere
smaken. Wat denk je bijvoorbeeld van wittevrouwen (kwark met honing en krokante
sesam) of Sicilia (geroosterde amandelen en
vijgen)? Daarnaast is er elke week een smaak
die ze nog nooit eerder maakten, die mai
prima, oftewel ‘nooit eerder’ heet.
> Poortstraat 93, Utrecht
Haarlem, Garrone

Bij Garrone gaat echt alles the Italian way…
Zelfs de volgorde van bestellen! Eerst je bonnetje halen bij de kassa, dan pas ijs bestellen.
Bovendien kun je zoveel smaken in je bakje
laten scheppen als je zelf wilt. En veel proeven
wil je hier wel, met smaken als il mio sogno
(gepofte rijst met caramel) en Amalfi (citroencake). De gezellige locatie en het ruime terras
maken Garrone tot onze favoriet in Haarlem.
> Grote Houtstraat 179, Haarlem

Amsterdam, Pisa

Pisa staat bekend als de beste Italiaanse ijssalon van Amsterdam. Toegegeven, voor de leuke
locatie (midden tussen het drukke verkeer
rondom de RAI) hoef je er niet naar toe, maar
zowel de sorbetsmaken als de Gianduia (pure
chocolade met hele hazelnoten) smaken hier
echt zoals in Italië!
> Scheldeplein 10, Amsterdam
Utrecht, Venezia

IJskiosk Venezia van Romana De Lorenzo staat
op de Jansbrug, tegenover Oudegracht nummer 105 waar haar ouders in 1971 een ijssalon
openden. De liefde waarmee het ijs wordt
bereid, proef je in alle smaken, maar misschien
wel het meest in de stracciatella. Vol en romig
met hele stukken chocolade. De locatie op de
Jansbrug is, samen met de aankleding, om heel
vrolijk van te worden!
> Jansbrug / Oudegracht 105, Utrecht
Amsterdam, Monte Pelmo

Een kleine zaak midden in de Amsterdamse
Jordaan met veel verschillende smaken maar
weinig zitgelegenheid. Wij vonden vooral de

watermeloensorbet heel verfrissend en het
chocolade-ijs was zelfs onovertroffen. Lekker
Italiaans door de ijssmaken die als hoge torens
in de bakken liggen met de ingrediënten.
Minpuntje is wel dat ze een bolletjesschep
gebruiken in plaats van een spatel.
>2e Angeliersdwarsstraat 17, Amsterdam
NOORDOOST
Meppel (o.a.), Toscana

De leukste smaak bij ijssalon Toscana is ‘Doemediema’, oftewel het ijs van de dag/week. Wij
vonden vooral de overweldigende keuze aan
bijzondere smaken fijn; van panna cotta tot
rabarber. Overal proef je de verse ingrediënten
in het ijs. Wij gingen proeven in Meppel, maar
Toscana heeft meer dan tien filialen in heel
Noord-Nederland. Goed nieuws, want in deze
regio is het onze favoriet!
> Kruisstraat 25, Meppel
Joure, IJjsfabriek

Aan het einde van de winkelstraat van Joure
vind je De IJsfabriek. Op een zonnige zomerdag is het op het terras gezellig ijs eten. Er is
een ruime keuze aan bijzondere smaken: ze
maken zelfs suikerbroodijs! Voor een bakje
gebruiken ze bovendien een spatel in plaats
van een bolletjesschep. Het personeel laat je
graag even proeven voor je een keuze maakt.
> Midstraat 1, Joure

Amersfoort, San Marco

Bij San Marco is alles door en door Italiaans:
de eigenaars, de sfeer, de entourage… En het ijs!
Dat wordt iedere dag vers en met liefde bereid,
van producten van biologische boerderijen in
Nederland. Sommige ingrediënten worden
zelfs uit Italië gehaald. Het aardbeienijs is hier
heerlijk, maar er is ook wekelijks een gusto
particolare, oftewel een bijzondere smaak.
> Langestraat 43 & Leusderweg 62, Amersfoort

Italiaanse naam genoemd en je ijsbakje wordt
royaal gevuld met een spatel. We proefden
Amadeus (kersenijs) en tartufo bianco (ijs van
witte chocoladetruffel), die beide naar meer
smaakten. Met een charmante vestiging aan
het Onze Lieve Vrouweplein én een in het gezellige Wijck heeft Luna Rossa bovendien twee
toplocaties te pakken.
> Hoogbrugstraat 45 & Graanmarkt 4,
Maastricht

Zwolle, Salute

’s-Hertogenbosch, Frezzo

Toen we bij Salute in Zwolle kwamen, stond
er een lange rij mensen te wachten. Eenmaal
binnen zie je waarom: de keuze is hier enorm!
Zowel sorbet- als roomijs in alle smaken die
je je maar kunt voorstellen. Mascarpone met
vijgen, rabarber; er is zelfs suikervrij ijs, dat
verrassend lekker smaakt.
> Diezerstraat 121, Zwolle

In de kleine salon van Frezzo in ’s-Hertogenbosch is het alsof je midden in Milaan staat,
dankzij de grote foto’s aan de muur. Nergens in
Nederland proefden we zulk lekker vanille-ijs,
maar ook de smaak ciambella (citroencake)
was heerlijk. De bollen zijn royaal en de prijzen
redelijk. Goed nieuws dus dat Frezzo ook in
Breda een vestiging heeft!
> Visstraat 52, Den Bosch

Deventer (o.a.), Talamini

Talamini in Deventer is een van de grootste ijssalons van Nederland. Op een zonnige dag kun
je er heerlijk op het terras zitten en genieten
van echte Italiaanse ijssmaken als zabaglione
en fior di panna. De ijssalon in Deventer is van
Elio Talamini, die tevens salons heeft in Zwolle
en Zutphen.
> Brink 103, Deventer

Nederweert, Florence

Florence in Nederweert is typisch zo’n
ijssalon waar je nog graag even voor omrijdt.
De ijsvitrine is overvol met verschillende
smaken, terwijl de muur vol hangt met talloze
prijzen voor het huisgemaakte ijs. Het personeel heeft kennis van zaken en smaken en de
prijzen zijn meer dan schappelijk.
> Brugstraat 23, Nederweert

ZUIDOOST
Maastricht, Luna Rossa

Luna Rossa is zo’n ijssalon die zelfs in Italië in
positieve zin zou opvallen. Alles klopt hier; het
ijs is huisgemaakt, de smaken worden bij de

ZUIDWEST
Wassenaar, Luciano

In een charmant hoekpandje in Wassenaar
vind je Luciano. In de vitrine liggen de sma-

Voor veel mensen is Roosendaal niet naast de
deur, maar als je er toch bent moet je zeker
even een ijsje halen bij Ceppo. We proefden
hier heerlijk lemon pie-ijs en lekkere watermeloensorbet. De bediening is bovendien vriendelijk en je kunt hier een ‘smaakabonnement’
nemen zodat je een e-mail krijgt wanneer je
favoriete smaak weer in de vitrine ligt.
> Nieuwe Markt 54, Roosendaal
Den Haag, Florencia

IJssalon Florencia is al decennia een begrip
in Den Haag. Hoewel de entourage niet al te
Italiaans aandoet, werd Florencia in 1932 als
een van de eerste ijssalons van Nederland door
Italianen geopend. Het ijs wordt nog steeds
naar Italiaanse traditie vers bereid. Het terras is
groot zodat je altijd een plekje hebt om van je
ijsje te genieten!
> Torenstraat 55, Den Haag
Noordwijk, Vivaldi’s

Aan de brede boulevard van Noordwijk vind
je Vivaldi’s, een ijssalon met veel keuze aan
Italiaanse smaken. Absolute favoriet hier was
het limoncello-ijs, maar ook de smaak van de
week, dolce latte, was goed. Het ijs wordt vers
bereid en zowel binnen als buiten is plek om
te zitten. Vivaldi’s hanteert bovendien heel
redelijke prijzen.
> Koningin Wilhelminaboulevard 17,
Noordwijk
Scheveningen, Palazzo

Nabij het Kurhaus vind je de stijlvolle ijssalon
Palazzo. Op warme zomerdagen aan het strand
is het niet alleen leuk om hier even naar toe te
lopen; het ijs is hier ook nog eens erg lekker!
De verhouding tussen prijs en kwaliteit is goed
en er is een ruime keuze. In Scheveningen is
Palazzo absoluut onze favoriet.
> Palacestraat 30, Scheveningen

